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1. Fisiologia

A primeira fase da  digestão passa-se na  cavidade oral,  por  
acção da saliva produzida pelas glândulas salivares, parótidas 
(A), submaxilar (B), sublingual (C).

Age quer em sentido mecânico, empastando e lubrificando o  
bolo, quer em sentido químico, por acção de algumas enzimas 
(ptialina,  maltase,  etc)  que  atacam o  amido  cozinhado  e  a 
maltase, provocando a cisão inicial. 
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Os  alimentos,  para  fornecer  ao  organismo  os  princípios 
nutritivos,  sofrem  processos  de  destruição,  fluidificação  e 
transformações químicas, porque são reduzidos a substâncias 
simples, solúveis e absorvíveis a nível da mucosa intestinal.

Tudo isto é realizado durante as várias fases da digestão, por 
meio de processos mecânicos e químicos:

● os  processos  mecânicos  servem  para  desfazer  e 
remisturar  o  alimento  e  fazer  progredir  o  bolo,  o  quimo  e, 
finalmente, a matéria fecal na várias regiões do intestino; 

●  os  processos  químicos  servem  para  a  cisão, 
solubilização  e  transformação  metabólica  dos  produtos 
nutritivos.

A primeira função do Aparelho Digestivo consiste na ingestão 
do alimento pela boca. 

Segue-se  a  mastigação,  que  se  executa  com uma  série  de 
movimentos  de  abaixamento  e  elevação  do  maxilar  inferior, 
acompanhados  por  movimentos  do  lábios,  da  língua  e  das 
bochechas,  com  o  objectivo  de  triturar  suficientemente  os 
alimentos e, com a participação da saliva, de formar o bolo.
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2. Saliva
A  saliva,  produzida  pelas  glândulas  salivares,  é  um  líquido 
opalescente e fluido. Tem uma reacção levemente ácida e é 
constituída  por  água,  cloreto  de  sódio,  cloreto  de  potássio, 
bicabornato de sódio,  fosfato  de sódio,  cabornato  de  cálcio, 
sulfocinato de cálcio e enzimas.

Estas são representadas pela amílase ou ptialina, que actua 
sobre o amido cozinhado, transformando-o em maltose; pela 
maltase,  que  desdobra  a  maltose  em  duas  moléculas  de 
glicose; e pelas proteinases, peptidases e lipases.

Se é certo que a amílase e a maltase agem sobre a maltose e 
o amido, para as outras três enzimas há dúvidas no que diz 
respeito à seu efectiva actividade..

A  quantidade  de  saliva  produzida  varia  consoante  a 
alimentação. 

As funções da saliva estão estritamente ligadas à primeira fase 
da digestão, seja participando na formação do bolo alimentar, 
seja  cindindo  determinadas  substâncias  como  os  amidos 
cozinhados  e  a  maltose,  seja  lubrificando  a  cavidade 
orofaríngea.

Foi-lhe  também  atribuída  uma  actividade  bactericida  com 
mecanismo não muito preciso; supõe-se, porém, que o poder 
bactericida esteja ligado à presença da enzima lisozima.

As  glândulas  salivares,  além  da  secreção  salivar,  têm  uma 
função  excretora,  uma  vez  que  são  capazes  de  eliminar 
diversas  substâncias,  endógenas  e  exógenas,  tóxicas  e 
medicamentosas.

O Nosso Corpo - Volume XIIIVolume XIII                     55  O Portal SaúdeO Portal Saúde

Aparelho Digestivo – Parte 2                                                     Aparelho Digestivo – Parte 2                                                     www.oportalsaude.comwww.oportalsaude.com

http://www.oportalsaude.com/
http://www.oportalsaude.com/


 O Portal Saúde                                                                            www.oportalsaude.com 

3. Deglutição e 
suco gástrico

Uma vez  formado  o  bolo,  tem início  a  deglutição,  que  se 
subdivide  em três  fases,  a  primeira  de  natureza  voluntária, 
enquanto as outras duas têm um mecanismo reflexo.

Na primeira, o bolo é empurrado para a faringe; na segunda, 
por  movimento  coordenados  dos  músculos  faríngeos  e 
laríngeos,  o  bolo  chega  ao  esófago;  a  terceira  dá-se  no 
esófago, onde o bolo é empurrado por ondas peristálticas que 
partem  da  extremidade  proximal  e  se  propagam  a  todo  o 
esófago e que são causadas por um reflexo induzido pelo acto 
de deglutição e se propagam por estimulação do plexo nervoso 
que o próprio bolo determina ao efectuar uma pressão sobre a 
parede esofágica.

Graças a esta actividade, o bolo chega ao cárdia e passa-o. Um 
bolo alimentar nunca chega ao cárdia antes do precedente ter 
chegado ao estômago. 

Em determinadas circunstâncias, como durante a obstrução do 
cárdia ou quando há expulsão de ar do estômago, o esófago 
pode  ser  percorrido  por  ondas  antiperistálticas.  Todos  os 
movimentos acima descritos  da musculatura do esófago são 
regulados  pelo  sistema  nervoso  central,  graças  ao  centro 
bulbar da deglutição e pelo plexo que se situa na mucosa e que 
coordena o peristaltismo da musculatura lisa.

O suco gástrico

Os alimentos chegados ao estômago são atacados pelo ácido 
clorídrico  e  por  outras  enzimas  presentes  no  suco  gástrico. 
Este é um líquido límpido, incolor, de reacção fortemente ácida, 
formado, entre outras substâncias,por ácido clorídrico.

Este ácido é segregado pelas células parietais das glândulas 
fúndicas e a sua secreção, como se verá a seguir, é controlada 
por um mecanismo nervoso e por um mecanismo humoral. 
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O ácido clorídrico transforma as proteínas em metaproteínas, 
solúveis  no  suco  gástrico  e  atacáveis  pela  pepsina  (uma 
proteína de baixo peso molecular); segue-se a fragmentação 
da  molécula  proteica  em  grandes  blocos  polipeptídicos, 
chamados peptonas. 

A pepsina é segregada pelas células principais das glândulas 
fúndicas no estado de pepsinogénio que é a pró-enzima. Esta, 
por  acção  do  ácido  clorídrico,  é  transformada  em  pepsina 
activa; a conversão é instantânea a pH2 e, seguidamente, a 
reacção torna-se autocatalítica.

Uma outra enzima presente no suco gástrico é representada 
pela renina, produzida no estado pró-quemosina pelas células 
adelomorfas das glândulas fúndicas.

A  mucina  é  uma  glicoproteína  segregada  pelo  epitélio  de 
revestimento  das  fossetas  gástricas  e  pelos  elementos 
mucosos  das  glândulas  gástricas.  Desempenha  uma  função 
protectora  da  mucosa,  provavelmente  mediante  a 
neutralização local da acidez gástrica e a sua acção inibidora 
da actividade péptica.

O  factor  intrínseco  é  uma  outra  enzima,  produzida  pelas 
glândulas do fundo e do corpo, que exerce a sua actividade em 
presença da vitamina B12,  já  que se  liga  esta,  formando o 
complexo factor intrínseco-B12, depois absorvido no íleo.

A ausência  deste  factor  provoca uma anemia  megalobástica 
denominada de perniciosa.

O mecanismo nervoso da secreção gástrica compreende a fase 
cefálica. Segue-se a fase gástrica, na qual os estímulos que 
provocam  a  secreção  gástrica  agem  no  estômago  e  são 
provocados por um reflexo condicionado
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4. Actividade do 
estômago O estômago é  dotado de uma actividade motora para  fazer 

prosseguir os alimentos, em parte digeridos, para o duodeno.

Os movimentos do estômago são de três tipos:

● movimentos  peristálticos,  que  têm  início  na 
proximidade do cárdia e terminam no piloro;

● movimentos de contracção sistólica do antro;

● movimentos de redução do volume.

Uma  refeição  normal  permanece  no  estômago  entre  3  a  4 
horas.  Quando  os  alimentos  chegam  à  cavidade  gástrica, 
verifica-se uma contracção tónica das paredes do estômago, 
pelo que a cavidade se adapta ao volume do conteúdo.

Os alimentos não se misturam logo entre si, mas estratificam-
se de modo que os últimos a chegar se dispõem no centro, 
junto da pequena curvatura; os que ficam em contacto com a 
mucosa  vão  sendo  atacados  pelo  suco  gástrico  e 
transformados numa papa homogénea chamada quimo, que é 
empurrada por ondas peristálticas para o antro pilórico.

Quando toda a massa dos alimentos sofreu a transformação 
digestiva,  iniciam-se  ondas  peristálticas  e  energéticas  que, 
dirigindo-se para o piloto, provocam uma corrente central de 
refluxo,  de  forma  que  o  conteúdo  vai  ser  uniformemente 
misturado e obrigado a deslocar-se em direcção ao piloro, que 
se relaxa, passando o quimo para o duodeno.

É  preciso  ter  em conta  que,  enquanto  o  canal  pilórico  está 
fechado, o conteúdo gástrico é empurrado de novo para trás e 
tem-se uma mistura contínua, o que facilita a quimificação.
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O esvaziamento gástrico está ligado sobretudo a variações de 
pressão  intragástricas  e  intraduodenais  que  provocam  um 
desnível de pressão entre as duas regiões, capaz de superar as 
resistências do esfíncter pilórico.

Os  movimentos  deste  são,  também,  notavelmente 
influenciados pelo estado de actividade do duodeno no sentido 
de  que,  quando  este  está  vazio,  o  esfíncter  relaxa-se 
completamente e quando, pelo contrário, está cheio de quimo, 
contrai-se activamente.

A  água  e  os  líquidos  passam  para  os  intestinos  quase 
imediatamente, sem que haja contracções do estômago, sendo 
diferente a pressão que normalmente existe entre estômago e 
duodeno.

A  excepção  são  os  líquidos  demasiado  ácidos,  alcalinos  ou 
hipertónicos, que levam muito tempo a passar para o duodeno, 
uma vez  que,  assim  que  chegam ao  bulbo,  o  irritam,  com 
consequente diminuição do tono e da actividade motora das 
paredes gástricas.

Os  alimentos  sólidos  deixam  o  estômago  tanto  mais 
rapidamente quanto mais prontamente se transformam numa 
massa semilíquida. Os glícidos passam mais rapidamente do 
que as proteínas e estas antes das gorduras.

Mas, mesmo em estômago vazio, existem movimentos que são 
de dois tipos:

● variações rítmicas do tono da musculatura gástrica, 
muito lentas e não notadas pelo indivíduo;

● contracções  de  fome,  enérgicas  ondas  peristálticas 
que têm origem a partir do cárdia e se propagam a todo o 
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estômago.  Iniciam-se  3  a  4  horas  após  a  refeição  e  são 
acompanhadas por uma sensação desagradável.

Há circunstâncias particulares. Independentemente da situação 
digestiva, em que o estômago tem que expelir o seu conteúdo: 
é aquilo que todos conhecem por vómito. 

Durante  a  sua  permanência  no  estômago,  os  alimentos são 
atacados  pela  ptialina  salivar  (amidos  cozinhados),  que 
continua a agir enquanto a acidez não for muito elevada, pelas 
enzimas do suco gástrico e pelo ácido clorídrico, até formar o 
quimo semilíquido.

Este, a intervalos, penetra no duodeno, onde se iniciará uma 
outra fase, por acção dos fermentos pancreáticos intestinais e 
da bile.

O Nosso Corpo - Volume XIIIVolume XIII                     1010  O Portal SaúdeO Portal Saúde

Aparelho Digestivo – Parte 2                                                     Aparelho Digestivo – Parte 2                                                     www.oportalsaude.comwww.oportalsaude.com

http://www.oportalsaude.com/
http://www.oportalsaude.com/


 O Portal Saúde                                                                            www.oportalsaude.com 

 

O  PORTAL  SAÚDE  é  um  portal  agregador  de  conteúdos 
relacionados com as áreas ligadas à Saúde.

O  PORTAL SAÚDE disponibiliza, entre os seus conteúdos, um 
Directório de Empresas do ramo, com o intuito de proporcionar 
aos  seus  utilizadores  um  fácil  e  rápido  acesso  a  contactos 
relevantes do sector.

O  PORTAL  SAÚDE propõe-se  a  ser  uma  indispensável 
ferramenta on-line de apoio ao utilizador.

Contactos:
Rua Braancamp, 52 - 4º

1250-051 Lisboa
Tel: 212476500

e-Mail: geral@oportalsaude.com
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